АВТОБИОГРАФИЯ

Име
Адрес
Телефон
E-mail
Националност
Дата на раждане

Райчева, Стела Андреева
Ул. Искър № 28, София 1000, България
0889 149 499
Stella.Raycheva@gmail.com
Българка
11.09.1981

Трудов стаж
Дати
Работодател
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности

2019 – 2020
Институт по социология „Иван Хаджийски“
Асистент Научна дейност
Работа по текущи изследвания и проекти в България и в чужбина,
координация на дейността, организация на събития, поддръжка на
уебсайт, създаване на прес-съобщения, преводи
2010 – 2018
Фондация „А Р София“
Координатор Връзки с обществеността, Координатор
Дарителство, член на УС на Фондацията
Работа с медиите, дарителите и държавните институции, работа с
животните на фондацията, поддръжка на Facebook страница,
създаване и поддръжка на уебсайт, образователни и рекламни
материали, координация на дарителски инициативи, събития,
календар, проекти, избор и управление на екип
2006 – 2010
„Балкански център за консултации“ ООД
Мениджър проекти
Писане, осъществяване и управление на проекти по Структурни и
Инвестиционни фондове, работа с държавните институции и
подизпълнители, координация на дейността, създаване и поддръжка
на уебсайт, управление на екип
2002 – 2006
Радио „НЕТ“
Журналист, Редактор, Главен Редактор
Репортерска и журналистическа работа, авторски предавания и
рубрики, създаване и координиране на програмно съдържание,
работа с уязвими групи и малцинства, избор и управление на екип
2000 – 2020
Журналистическа практика
Автор на стотици статии, интервюта и публикации през годините на
сътрудничество с редица медии: вестниците „Сега“, „24 часа“, „Труд“,
„Новинар“, списания „Жената днес“, „Капитал light”, а също DW,
“Дарик“ радио, БНР и др.
1

Образование и
обучение
Дати

2004 – 2009

Наименование на
придобитата
квалификация

Бакалавър Масови комуникации
Специалност: Журналистика

Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

Нов Български Университет
Бакалавърски Факултет
Департамент „Масови Комуникации“
(Приложение: Диплома № 024016 / 2009 г.)

2001 - 2003
Софийски Университет „Климент Охридски“
Философски факултет
Специалност: Философия
2000
Лесотехнически Университет
Факултет по Ветеринарна Медицина
Катедра Животновъдни науки
Квалификационна програма „Кинология“
Квалификация: Кинолог
1993 – 1994
John F. Kennedy International School
Заанен, Швейцария
Профил: Английски език
1987 – 1999
Средно образование
Други

125 СОУ „Проф. Боян Пенев“
Профил: Английски език
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Лични умения и
компетенции
Майчин език

Български

Други езици
Самооценяване

Разбиране
Слушане

Четене

Разговор

Писане

Комуникати Вербални
вни умения умения

Английски

6

6

6

6

6

Руски

6

6

6

6

6

Социални умения и
компетенции

Компетентен и умел комуникатор с голям опит в медиите, работил
дълги години в напрегната обстановка, създател на редица успешни
НПО проекти и сдружения, лектор на десетки семинари и обучения

Организационни умения и
компетенции

Спокоен и добронамерен ръководител на екип, способен да вдъхнови
и организира хора от различни поприща, съавтор и участник в
множество граждански протести и инициативи, свързани с
общинските политики и защитата на животните

Компютърни умения и
компетенции

Работа с Word, Photoshop, Facebook, Wordpress, Google Analytics, Cool
Edit Pro

Други умения и
компетенции

Инструктор по дресура на кучета със задълбочени интереси и
познания в областта на етологията и работата с животни, Психодрама
ентусиаст, меломан, майка на две деца

Свидетелство за
управление на МПС

Категория „В“
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